252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet

4. § (1) Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani a tanév első félévében
- a 3. § (4) bekezdésében, valamint a (2), (3) és (6) bekezdésben foglalt kivétellel az előző tanévet lezáró év végi bizonyítványban, a tanév második félévében a félévi
értesítőben szereplő tantárgyak osztályzatainak számtani átlagaként meghatározott
tanulmányi átlageredmény alapján. Ha a tanulónak javító vizsgát, osztályozó
vizsgát vagy pótló vizsgát kell tennie, a tanulmányi átlageredményt a javító vizsga,
az osztályozó vizsga, pótló vizsga letételét követően, annak eredményének
figyelembevételével kell megállapítani.
(2) A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tanulmányok esetében a tizenkettedik
évfolyam, a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tanulmányok esetében a
tizenharmadik évfolyam második féléve végén szerzett bizonyítványban szereplő
tantárgyak osztályzatainak számtani átlagát kell figyelembe venni az első félévi
ösztöndíj mértékének megállapítása során.
(3) Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányok
esetében az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10 000
forint.
(4) Az ösztöndíj havi mértéke a (3) bekezdésben meghatározott félévet követően
a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény
a) 2,51 és 3,0 között van, 10 000 forint,
b) 3,01 és 3,5 között van, 15 000 forint,
c) 3,51 és 4,0 között van, 20 000 forint,
d) 4,01 és 4,5 között van, 27 000 forint,
e) 4,51 és 5,0 között van, 35 000 forint.
(5) Az ösztöndíj havi mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetében, ha a
tanulmányi átlageredmény
a) 3,01 és 3,5 között van, 20 000 forint,

b) 3,51 és 4,0 között van, 30 000 forint,
c) 4,01 és 4,5 között van, 40 000 forint,
d) 4,51 és 5,0 között van, 50 000 forint.
(6) Ha a szakgimnáziumi érettségi végzettséget szerzett tanuló a 2. § (2)
bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott tanulmányokat nem folyamatos
tanulói jogviszony alapján, hanem későbbi tanévtől kezdődően folytatja, az
ösztöndíjra jogosító tizenharmadik vagy tizennegyedik évfolyam első félévére
havonta egységesen 10 000 forint, a második félévére tanulmányi
átlageredményétől függően az (5) bekezdésben meghatározott összegű ösztöndíjra
jogosult.
(7) Az adott tanév július és augusztus hónapjaira folyósított ösztöndíj havi
mértéke megegyezik a június hónapra folyósított ösztöndíj mértékével.

